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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Системне програмування 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 123 «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання ІІ, семестр ІІІ 

Кількість кредитів: 6,  

Мова викладання: українська 

Звітність: Іспит 

https://drive.google.com/drive/folders/1LhtUx0MtNpa

FdlvSGv3mNgtcp5A6A5eR  

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Зілінський Юрій Володимирович 

Профайл викладача http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/zilinskyy-yuriy-

volodymyrovych  

Контактна інформація Ел. адреса: zilinskyi968@ukr.net  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні і лабораторні заняття (проблемні й 

оглядові лекції, заняття із застосуванням комп'ютерної техніки, проведення бесід 

та дискурсій), самостійна робота з використанням навчальної та наукової 

літератури, консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Системне програмування» є 

формування компетентностей в галузі системного програмування – набуття 

теоретичних знань основ організації обчислювальних процесів в комп’ютерах на 

апаратному рівні; розуміння принципів, покладених в основу функціонування 

комп’ютерів та їх програмних засобів, розподілу функцій та організації взаємодії 

поміж програмним та апаратним забезпеченням. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Системне програмування» 

є набуття практичних навичок застосування засобів розробки і програмної 

реалізації елементів системних програм. 

https://drive.google.com/drive/folders/1LhtUx0MtNpaFdlvSGv3mNgtcp5A6A5eR
https://drive.google.com/drive/folders/1LhtUx0MtNpaFdlvSGv3mNgtcp5A6A5eR
https://drive.google.com/drive/folders/1LhtUx0MtNpaFdlvSGv3mNgtcp5A6A5eR
https://drive.google.com/drive/folders/1LhtUx0MtNpaFdlvSGv3mNgtcp5A6A5eR
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/zilinskyy-yuriy-volodymyrovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/zilinskyy-yuriy-volodymyrovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/zilinskyy-yuriy-volodymyrovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/zilinskyy-yuriy-volodymyrovych
mailto:zilinskyi968@ukr.net
mailto:zilinskyi968@ukr.net
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

Фахові: 

ФК−2    Здатність   використовувати   сучасні  методи  і  мови  програмування  

для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення 

ФК−3  Здатність   створювати   системне   та  прикладне  програмне  

забезпечення комп’ютерних систем та мереж 

 

Програмні результати навчання: 

Знання: 

ПРН−1 Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж 

ПРН−3 Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії 

Уміння: 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності 

ПРН−9 Вміти   застосовувати   знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  призначення  і  правил  експлуатації  програмно-

технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач 

спеціальності 
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ПРН−11 Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії 

ПРН−16 Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення 

Автономність: 

ПРН−18 Використовувати    інформаційні    технології  для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях 

ПРН−19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення  

ПРН−20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення 

 

Структура курсу 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

Л
Р

 

С
а

м
.

р
. 

Змістовий модуль 1. Програмна модель мікропроцесорів Intel64/AMD64 

1 0 2 

Тема 1. Задачі і засоби 

системного 

програмування. 

ПРН−1 Знати і розуміти 

наукові положення, що лежать 

в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем 

та мереж 

ПРН−3 Знати новітні 

технології в галузі 

комп’ютерної інженерії  

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 4 

Тема 2. Програмна 

модель мікропроцесорів 

Intel64 /AMD64. 

ПРН−1 Знати і розуміти 

наукові положення, що лежать 

в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем 

та мереж 

ПРН−3 Знати новітні 

технології в галузі 

комп’ютерної інженерії 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 1 4 

Тема 3. Способи 

адресації операндів 

машинних команд. 

ПРН−1 Знати і розуміти 

наукові положення, що лежать 

в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем 

та мереж  

ПРН−3 Знати новітні 

технології в галузі 

комп’ютерної інженерії 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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10 6 24 

Тема 4. Система команд 

процесору. 

ПРН−3 Знати новітні 

технології в галузі 

комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти застосовувати 

знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для 

досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  

характеристик,  

конструктивних 

особливостей,  призначення  і  

правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж 

для вирішення технічних задач 

спеціальності. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 2. Розробка елементів системних програм 

6 10 22 

Тема 5. Обробка 

структурованих типів 

даних 

ПРН−1 Знати і розуміти 

наукові положення, що лежать 

в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем 

та мереж  

ПРН−6 Вміти  застосовувати 

знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування 

технічних  задач  спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для 

досягнення поставлених цілей 

ПРН−11 Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії 

ПРН−16 Вміти оцінювати 

отримані результати та 

аргументовано захищати 

прийняті рішення 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

4 4 12 

Тема 6. Процедурне 

програмування 

ПРН−6 Вміти  застосовувати 

знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування 

технічних  задач  спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для 

досягнення поставлених цілей 

ПРН−11 Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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ПРН−16 Вміти оцінювати 

отримані результати та 

аргументовано захищати 

прийняті рішення 

6 8 16 

Тема 7. Модульне 

програмування 

ПРН−7 Вміти розв’язувати 

задачі аналізу та синтезу 

засобів, характерних для 

спеціальності 

ПРН−11 Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії 

ПРН-16 Вміти оцінювати 

отримані результати та 

аргументовано захищати 

прийняті рішення 

ПРН-18 Використовувати    

інформаційні    технології  для 

ефективного спілкування на 

професійному та соціальному 

рівнях. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

0 0 8 

Тема 8. Макрозасоби 

Microsoft Macro 

Assembler 

ПРН−8 Вміти системно 

мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування 

нових ідей 

ПРН-18 Використовувати    

інформаційні    технології  для 

ефективного спілкування на 

професійному та соціальному 

рівнях 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

0 0 16 

Тема 9. Програмування 

математичного 

співпроцесору 

ПРН−1 Знати і розуміти 

наукові положення, що лежать 

в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем 

та мереж 

ПРН−3 Знати новітні 

технології в галузі 

комп’ютерної інженерії 

ПРН−8 Вміти системно 

мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування 

нових ідей 

ПРН-9 Вміти   застосовувати   

знання   технічних  

характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  

експлуатації  програмно-

технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж 

для вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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0 0 12 

Тема 10. Програмування 

розширення MMX/XMM 

ПРН−1 Знати і розуміти 

наукові положення, що лежать 

в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем 

та мереж 

ПРН−3 Знати новітні 

технології в галузі 

комп’ютерної інженерії 

ПРН−11 Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії 

ПРН-19 Здатність   

адаптуватись  до  нових  

ситуацій,  обґрунтовувати,  

приймати та реалізовувати у 

межах компетенції рішення 

ПРН-20 Усвідомлювати   

необхідність навчання  

впродовж  усього  життя  з  

метою поглиблення  набутих  

та здобуття нових фахових 

знань, удосконалення 

креативного мислення 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

 

 

Політика оцінювання 

 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 
№ 

з/п 
Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 
Завдання до 

лабораторних робіт 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність 

виконання завдань 

2 

Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми 
Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 
Модуль 1, модуль 2 

(тести) 
Наприкінці модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

 

 

 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування занять. 

2. Активне і продуктивне виконання лабораторних робіт (додаткові бали за 

виконання індивідуальних завдань та творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

участь у науково-практичних заходах). 

5. Виконання тестових завданнь. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять Сума балів 

Лекції: відвідування, опитування  До 8 

Лабораторні роботи: виконання, звіт, захист До 45 

Опрацювання питань та завдань для самостійної роботи  До 24 

Змістовний модуль №1 До 10 

Змістовний модуль №2 До 10 

Підсумковий контроль До 20* 

Усього 100* 

“*” – Підсумковий контроль зараховується тільки студентам які отримали <=80 балів 

за результатами всіх інших складових 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, участь в університетських 

заходах тощо) 

Пропущені лекційні заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач 

освіти має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами та надати звіт 

з виконання. 

Лабораторні роботи які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом 

усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні 

поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти. 

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf), «Положення про 

перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на 

академічний плагіат» http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf, на 

основі якого розроблена «Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних 

робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://document.kdu.edu.ua/
http://document.kdu.edu.ua/
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Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі  

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf  

 

Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення розміщено на сайті http://krnu.org  (Віртуальний 

освітній простір Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського та система оцінки якості навчання й тестування знань студентів) 

у складі 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Конспект і презентації лекцій з навчальної дисципліни. 

3. Зілінський Ю.В., Цвєнтарний Р.С. Методичні вказівки щодо виконання 

лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Системне програмування» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

освітнього ступеня «Бакалавр», Частина І, Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 

2021 - 46 с. 

4. Зілінський Ю.В., Цвєнтарний Р.С. Методичні вказівки щодо виконання 

лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Системне програмування» для 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
http://krnu.org/
http://krnu.org/
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студентів денної форми навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

освітнього ступеня «Бакалавр», Частина ІІ, Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 

2021 - 44 с. 

5. Зілінський Ю.В. Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», 

Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2021 - 44 с. 

6. Зілінський Ю.В. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня 

«Бакалавр», Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2021 - 45 с. 

7. Тестові питання модульного і підсумкового контролю. 

 

Рекомендована література 

1. Alexey Lyashko. Follow Mastering Assembly Programming: From instruction set 

to kernel module with Intel processor 1st Edition. Publisher(s): Packt Publishing. ISBN-

13 978-1787287488. Released September 2017. 

2. Jeff Duntemann. Follow Assembly Language Step-by-Step: Programming with 

Linux 3rd Edition. Publisher(s): Wiley. ISBN-13 978-0470497029. Released March 

2011. 

3. Daniel Kusswurm. Modern X86 Assembly  Language Programming: Covers x86 

64-bit, AVX, AVX2,and AVX-512. Publisher(s): Apress. 1st ed. ISBN: 9781484240632. 

Released December 2018. 

4. Jo Van Hoey. Beginning x64 Assembly Programming, From Novice to AVX 

Professional. Publisher(s): Apress. ISBN: 9781484250761. Release date: October 2019. 

413 pages. 

5. Irvine Kip. Assembly Language for x86 Processors, 8th edition. Publisher(s): 

Pearson Education. ISBN: 978-0135381656.  Release date: 2019. 

6. Randall Hyde. The Art Of 64-bit Assembly. Publisher(s): No Starch Press. ISBN: 

9781718501089. Release date: October 2021. 458 pages. 
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7. Sherwyn Allibang. Assembly Language: Simple, Short, and Straightforward Way 

of Learning Assembly Programming. Publisher(s): Kindle Edition. ASIN: 

B089YDS2DT. Release date: June 2020 

 

Інформаційні ресурси 

8. Інтернет ресурс Microsoft Macro Assembler reference 

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/assembler/masm/microsoft-macro-assembler-

reference?view=msvc-170. 

9. Інтернет ресурс The MASM Forum http://masm32.com/board/index.php.  

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/assembler/masm/microsoft-macro-assembler-reference?view=msvc-170
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/assembler/masm/microsoft-macro-assembler-reference?view=msvc-170
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/assembler/masm/microsoft-macro-assembler-reference?view=msvc-170
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/assembler/masm/microsoft-macro-assembler-reference?view=msvc-170
http://masm32.com/board/index.php
http://masm32.com/board/index.php

